
………………………………………………, ……………………… 
/miejscowość/                                  /data/         _ 

 

DEKLARACJA 
wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków  

 

1. WNIOSKODAWCA 

imię i nazwisko: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres zamieszkania: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

telefon kontaktowy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Adres nieruchomości i nr ewidencyjny działki gruntowej, na terenie której będzie zlokalizowana przydomowa  

oczyszczalnia ścieków …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Właściciel/Właściciele ww. działki (należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

4. Rodzaj budynku mieszkalnego (jednorodzinny, wielorodzinny, w gospodarstwie agroturystycznym): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

5. Ilość osób, które będą korzystały z przydomowej oczyszczalni ścieków: ………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że:  
1. Zostałem/am poinformowany/a, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie wykonana tylko w przypadku pozyskania 

przez Gminę Sabnie środków finansowych na ten cel.  
2. Zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku braku pozyskania przez Gminę Sabnie środków finansowych na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków zadanie nie będzie realizowane.  
3. Wyrażam zgodę na wykonanie niezbędnych do posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków badań geotechnicznych gruntu 

oraz na zainstalowanie przedmiotowej oczyszczalni. 
4. Zostałem/zostałam powiadomiony/a o obowiązkach wynikających z posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, w tym o 

obowiązku utrzymania obiektu w ruchu oraz o konieczności ponoszenia kosztów eksploatacyjnych (koszt energii elektrycznej, koszt 
usuwania osadów itp.), 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów zadania. 
6. Oświadcza, że użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
7. Zobowiązuje się do wprowadzenia projektanta na teren nieruchomości i udostępnienie mu informacji i materiałów niezbędnych do 

wykonania dokumentacji technicznej. 

Podpis Wnioskodawcy  
(podpisy Wnioskodawców w przypadku współwłasności) 

 
………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………. 

 

Załącznik: 
Dokument potwierdzający prawo własności (np. wypis z rejestru gruntów) 

UWAGA! 
informacje na drugiej stronie 



Etapy planowanego przedsięwzięcia 

 

1. Zbieranie deklaracji właścicieli nieruchomości chcących przystąpić do programu. 

2. Zlecenie przez Gminę Sabnie sporządzenia wymaganej dokumentacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

(badania geotechniczne gruntu, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych). 

3. Opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

4. Podpisanie umowy z mieszkańcami na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków i wpłata udziału własnego 

mieszkańców w wysokości do 2500,00zł. 

5. Złożenie przez Gminę Sabnie wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 o dotację 

na realizację zadania. 

6. Ogłoszenie przez Gminę Sabnie przetargu na realizację zadania, po przyznaniu środków (dotacji w wysokości 63,63% 

kosztów kwalifikowalnych) na realizację zadania Gmina Sabnie. 

7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach Mieszkańców.  

 

 

 


